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ВІНШУЕМ З УЗНАГАРОДАЙ!
Вітукевіч Алену Іосіфаўну,
загадчыка філіяла “Пагародзенская сельская бібліятэка”.
Па выніках XХV Рэспубліканскага конкурсу “Бібліятэка – асяродак
нацыянальнай культуры” філіял “Пагародзенская сельская
бібліятэка”
дзяржаўнай установы культуры “Воранаўская раённая бібліятэка” узнагароджана
дыпломам другой ступені і грашовай прэміяй ў памеры 40 базавых велічынь у
намінацыі “За падтрымку і развіццё чытання”.
Загад № 128 Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь ад 08 чэрвеня 2017
года “Аб выніках XХIV Рэспубліканскага конкурсу “Бібліятэка – асяродак
нацыянальнай культуры”.
ДУК “ВОРАНАЎСКАЯ РАЁННАЯ БІБЛІЯТЭКА”
20 красавіка супрацоўнікі раённай бібліятэкі правялі пазнавальную гадзіну “Унікальныя
помнікі Беларусі” да Міжнароднага дня помнікаў і гістарычных мясцін. У мерапрыемстве прынялі
ўдзел настаўнік гісторыі Падгайна Алена Уладзіміраўна і вучні 7 “Б” Воранаўскай сэрэдняй
школы. Дзеці здзейснілі віртуальнае падарожжа па Беларусі, пазнаёміліся з культурнай спадчыны
нашай краіны ў прыватнасці нашай вобласці і нашага раёна. Таксама была прадстаўлена кніжнаілюстрацыйная выстава “Помнікі гісторыі і культуры Беларусі”.
26 красавіка ў чытальнай зале раённай бібліятэкі адбылася гадзіна-рэквіем “Чарнобыль – боль
зямл”. Бібліятэкары яшчэ раз нагадалі, што катастрофа на Чарнобыльскай АЭС з’явілася самай
буйнай у гісторыі чалавецтва. Дзеці чыталі вершы С.Законнікава “Чорная быль”,В. Ярац “Балада
Палесся”, Я.Хвалей “У маі пасля Чарнобыля”. Завяршылася мерарыемства дэкламацыяй верша
Міхася Пазнякова “Давайце быць дабрэйшымі, о людзі!”, які гучаў заклікам да ўсіх стаць лепшымі,
берагчы зямлю і адзін аднаго.
28 красавіка раённая бібліятэка падрыхтавала для саршакласнікаў пазнавальную гульню
“Разумнікі і разумніцы”, якая прысвячалася Году навукі. Дзеці паказалі змястоўныя веды, спазналі новае
і засталіся задаволеныя ад удзелу ў гульні.
5 мая супрацоўнікі раённай бібліятэкі запрасілі на вечар-памяці
“Не гаснет память и свеча,
поклон вам, дорогие ветераны”, які прысвячаўся Дню Перамогі. На мерапрыемства былі запрошаны
вучні 10 “Г” класа Воранаўскай СШ і старшыня раённага савета ветэранаў Нэлі Казіміраўна Пушнянкова.

Супрацоўнікі бібліятэкі падрыхтавалі для ўдзельнікаў святочнае мерапрыемства, дзе гучалі песні і вершы
ваенных гадоў.
9 мая. Супрацоўнікамі аддзела абслугоўвання і інфармацыі, дзіцячай
бібліятэкі, аддзела бібліятэчнага маркетынгу арганізавалі ў гарадскім
парку сюжэтную пляцоўку “Франтавая бібліятэка” і фотавыставу “Лица
войны”. Бібліятэкары ў ваеннай форме знаёмілі жыхароў пасёлка з творамі
беларускіх і расійскіх аўтараў, спявалі песні ваенных гадоў. Аматары
паэтычнага слова з задавальненнем слухалі вершы пра вайну, а найбольш
актыўныя – самі чыталі паэтычныя творы ваеннай тэматыкі.
11 мая раённая бібліятэка запрасіла сваіх чытачоў на паэтычны
зоркапад “Чароўны свет кніг Раісы Баравіковай”, з нагоды 70-годдзя з дня нараджэння пісьменніцы.
Мерапрыемства знаёміла чытачоў з жыццёвым і творчым шляхам, творамі пісьменніцы.
12 мая. Значнай падзеяй у жыцці ДУК “Воранаўская раённая
бібліятэка” стала сустрэча з супрацоўнікамі публічнай бібліятэкі
Шальчынінкая
Літоўскай
Рэспублікі,
пры
садзейнічанні
Шальчынінкскага беларускага культурнага цэнтра “Раніца”. Госці
наведалі Воранаўскую раённую і дзіцячую бібліятэкі, Больцініцкую
сельскую, а таксама з задавальненнем прайшліся сцежкамі Адама
Міцкевіча. Удзельнікі сустрэчы дзяліліся вопытам работы,
абмяркоўвалі актуальныя пытанні, звязаныя з новымі падыходамі да
працэсу інфарматызацыі і асаблівасцямі арганізацыі дзейнасці бібліятэк
на сучасным этапе, іх фінансаваннем і камплектаваннем, захаваннем фондаў. Ім было цікава ўсё: колькі
чытачоў наведвае нашы скарбніцы ведаў, якія мерапрыемствы тут ладзяцца, наколькі багаты бібліятэчны
фонд, як абслугоўваюцца чытачы.
15 мая ў рамках Дня сям’і адбылася гульнёва-забаўляльная праграма “В каждом доме пусть
радость живёт”. Былi запрошаны самыя актыўныя чытацкія сем'i, для iх правялi гульнi, вiктарыны, давалі
цікавыя парады.
17 мая. Адбылася сустрэча з членамі Саюза
пісьменнікаў Беларусі Гродзеншчыны.
Філіял “Радунская
гарпасялковая бібліятэка” наведалі старшыня Гродзенскага
аддзялення пісьменніцкай арганізацыі Людміла Кебіч, яе
намеснік Дзмітрый Радзівончык, дзіцячая пісьменніца Ганна
Скаржынская-Савіцкая, паэты Браніслаў Ермашкевіч і Анатоль
Апанасевіч, і наш таленавіты зямляк Уладзімір Руль.
Госці расказвалі пра сябе, пра шлях у свет мастацкага слова,
чыталі вершы і ўрыўкі з апавяданняў, дзяліліся са слухачамі
сваім бачаннем грамадзянскай лірыкі, а таксама падарылі
падарункі: Браніслаў Ермашкевіч падарыў бібліятэцы дзве кнігі, Ганна Скаржынская-Савіцкая —
апавяданне “Ветэран са спаленай вёскі”, а Уладзімір Руль уручыў некалькі кніг лепшым юным слухачам.
18 мая чытачы раённай бібліятэкі здзейснілі віртуальнае падарожжа па музеях Беларусі “Связь часу.
Музеі Беларусі”, прысвечанае Міжнароднаму дню музеяў.
1 чэрвеня бібліятэкары прапанавалі дзецям прыняць удзел ў дыспуце “Моладзь-наша надзея”.
Прагучалі шчырыя наказы ісці дарогай дабра, гуманізму, спазнаваць праўду, шанаваць гісторыю і
цвёрдае абяцанне сумленна і рупліва вучыцца, каб стаць годным працягам лепшых традыцый старэйшага
пакалення, прыняць і годна несці адказнасць за нашу радзіму – Беларусь, за яе непаўторныя прыгажосці,
найбагатую шматвяковую спадчыну, экалагічны і эканамічны дабрабыт, за яе шчасце! Падчас
разважанняў дзяліліся сваімі планамі на будучыню. Добрых і шчырых памкненняў было вялікае мноства.
11 чэрвеня супрацоўнікі ДУК “Воранаўская раённая бібліятэка”
прынялі ўдзел у абласным фестывалі “Кніга і час” у
г. Свіслач.
Бібліятэка прадставіла дзіцячы пакой. Цікава, радасна і весела
праводзілі свой час маленькія жыхары Свіслаччыны на бібліятэчнай
пляцоўцы. Дзеці розных узростаў гулялі з цацкамі, гарталі розныя

каляровыя кніжкі, а таксама ўдзельнічалі ў конкурсах і зараблялі смачныя падарункі.
1-30 чэрвеня. На працягу чэрвеня супрацоўнікі раённай бібліятэкі
праводзілі ў гарадскім парку акцыю пад назвай “Знайдзі хвілінку
пачытаць”. Яе мэта – адрадзіць традыцыі чытання ўслых, падарыць
чытачам радасць зносін з кнігай. Яркая кніжная выстава ўтульна
размясцілася на адной з лавак гарадскога парку… Маляўнічыя кніжкі
прыцягваюць увагу сталых і дзяцей… Удзельнікамі акцыі сталі звыш
70 чалавек. Акцыю па пасоўванні чытання супрацоўнікі бібліятэкі
працягнуць на працягу усяго лета.
2017 - ГОД НАВУКІ
Інтэлектуальную гульню “Вялікія вучоныя і дзеячы навукі” прапанаваў філіял “Больцініцкая СБ”.
Конкурс малюнкаў “Свет вакол нас” арганізавалі філіялы
“Доцішская СБ” і “Жырмунская СБ-МЭ”.
Інфармацыйныя гадзіны “Беларусы, пакарыўшыя космас”, прысвечаная 75-годдзю з дня нараджэння
П.Клімука і В. Каваленка і “Лёсы вядомых людзей у навуцы” прайшлі ў філіялах “Місявіцкая СБ” і
“Нацкая СБ”. Класная гадзіна “Што я ведаю пра навуку” правяла бібліятэкар філіяла “Паляцішская ІСБ”.
Філіялы “Бастунская ІСБ” і “Канвелішская СБ” арганізавалі віктарыны для дзяцей “Свет навукі і тэхнікі”
і “Жыццё выдатных людзей”. Паядынак фантазёраў “Дзень навуковага эксперыменту” адбыўся ў філіяле
“Больцішская ІСБ”, а турнір знатакоў “Хочу всё знать” у філіяле “Гіркаўская СБ”.
Вучні 3-4 класаў з школьнага аздарауленчага лагера “Вясёлка”
прынялі ўдзел у пазнавальнай гульні “Разумнікі і разумніцы”, якую
арганізаваў філіял “Радунская ГПБ”. Дзеці праяўлялі сваю кемлівасць,
дасціпласць, развівалі ўменне працаваць у группе, удасканальвалі
творчыя здольнасці. Усе атрымалі задавальненне ад калектыўнай
працы і выказалі жаданне працягнуць падобную работу і надалей.
Гутарка “Я пазнаю свет эканомікі” прапанавала дзецям
бібліятэкар філіяла “Беняконская СБ-МЭ”. Заданні і конкурсы,
падабраны з мэтай актывізацыі пазнавальнай дзейнасці і прыцягненні
ўвагі дзяцей да таго, што эканоміка акружае нас ва ўсіх сферах жыцця, галоўнае навучыцца яе заўважаць
і разумець. Падчас гутаркі дзеці актыўна прымалі ўдзел у гульнях “Прыбытак-выдатак”, “Для чаго
патрэбныя грошы”, “Эканамічны аўкцыён”, вырашалі эканамічныя задачы, прыдумлялі рэкламу,
адказвалі на пытанні з вобласці эканомікі, паглядзеўшы ўрыўкі з мультфільмаў.
У кругасветную вандроўку Магеллана, падарожжы Хрыстафора Калумба
на пошукі шляхоў у Індыю, адкрыццё Амерыкі адправіліся юныя чытачы
філіяла “Пагародзенская СБ” падчас урока-падарожжа “Вялікія
геаграфічныя адкрыцці”.
Супрацоўнікі філіяла “Воранаўская дзіцячая бібліятэка”
арганізавалі прэзентацыю да Году навукі “Беларускія вучоныя на
сучасным этапе” для вучняў 9 класаў Воранаўскай сярэдняй школы.
Дзеці пазнаёміліся з сучаснымі беларускімі вучонымі ў галінах медыцыны,
археалогіі, космасу, правялі агляд літаратуры ля кніжнай выставы.
АКЦЫЯ "ЧЫТАЕМ РАЗАМ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНУ"
У красавіку бібліятэкі прынялі ўдзел у чарговай абласной акцыі “Чытаем разам Ф.Скарыну”
прысвечанай да 500 - годдзю выхада ў свет першай кнігі на беларускай мове, якую выдаў Францыск
Скарына.
Бібліятэкар філіяла “Канвелішская сельская бібліятэка” у рамках
акцыі правяла літаратурную гадзіну прысвечаную жыццю і творчасці
беларускага першадрукара Францыску Скарыне ў ВПК “Канвелішскім

яслі-сад сярэдняя школа”. У мерапрыемстве прынялі ўдзел настаўніца беларускай мовы і літаратуры
Паляк Галіна Феліксаўна і вучні 5-7 класаў. Былі прадстаўлены ўрыўкі з прадмовы Францыска Скарыны
да Бібліі, выдадзенай у 1517 годзе у Празе і прадмовы да “Кнігі Юдзіф”. Прынялі ўдзел у віктарыне “Ён
першы кнігу даў славянам”.
У філіяле “Радунская гарпасялковая бібліятэка” у акцыі прынялі
ўдзел пенсіянерка, у мінулымнастаўніца беларускай мовы і літаратуры
Марыя Мікалаеўна Калала, пенсіянерка, у мінулым настаўніца
пачатковых класаў Марыя Ігнацьеўна Шылка, сакратар Радунскай
дзіцячай школы мастацтваў Марына Генадзьеўна Дзмітрук, настаўніца
Радунскай сярэдняй школы Квецень Алена Янаўна і вучні 8 “В” класа
Радунскай сярэдняй школы. Бібліятэкары разам з гасцямі чыталі
ўрыўкі твораў Ф.Скарыны і пра яго, знаёмілі з біяграфіяй. Увазе
прысутных быў прапанаваны відэафільм.
ДЗЕНЬ СЛАВЫ І МУЖНАСЦІ
Добра дапамагаюць актывізацыіі чытання кніг ваеннай тэматыкі кніжныя выставы “Аб вайне мы
гаварыць павінны”, “Пусть не померкнет никогда веков связующая нить”, “Заўжды будуць жыць іх
імёны”, “Подзвіг вялікі і вечны”, “З той далёкай вайны”, “Четыре года славы и потерь”, “Маўклівыя
сведкі нашай гісторыі” і іншыя. Акрамя кніг і перыядычных выданняў, на выставах былі прадстаўлены
фотаздымкі, рэпрадукцыі, звароты да чытачоў.
Супрацоўнікі бібліятэк Воранаўшчыны арганізавалі героіка-патрыятычную акцыю “Мы памятаем.
Мы ганарымся”. Бібліятэкары правялі гутаркі, разам з самымі актыўнымі чытачамі чыталі вершы аб
вайне, наведалі помнікі і ўсклалі кветкі воінам, загінуўшым у Вялікай Айчыннай Вайне. У кожным
філіяле была арганізавана літаратурная галерэя пісьменнікаў-франтавікоў “Священный бой книжной
строкой”і Тыдзень ваеннай кнігі “Старонкі гэтых кніг – гісторыя вайны”.
5 мая ў філіяле “Радунская гарпасялковая бібліятэка” для вучняў 6-ых класаў Радунскай СШ быў
праведзены вусны часопіс “Старонкі памяці”.
Вядучыя мерапрыемства правялі слухачоў дарогай вайны ад легендарнай Брэсцкай крэпасці да
сцен Рэйхстага. Бачна, урачыста і лаканічна паўсталі перад дзецьмі бітва за Маскву, блакада Ленінграда,
грандыёзная і трагічная Сталінградская бітва, вялікая танкавая бітва пад Курскам. Гучалі вершы пра
вайну, былі паказаны фота-матэрыялы ваенных карэспандэнтаў, кадры кіна-хронікі. А завяршылася
мерапрыемства паказам роліка “Бессмертный полк”.
Філіял “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка” правёў акцыю
“Франтавая бібліятэка”
у Бастунскім пансіянаце кругласутачнага
прабывання пажылых людзей і інвалідаў. Бібліятэкар знаёміла з творамі
беларускіх і расійскіх аўтараў, чыталі вершы, спявалі песні ваенных
гадоў.
Літаратурна-музычная гасцёўня “Вайна – боль і памяць народа”
прайшла ў філіяле “Беняконская СБ-МЭ”. Дзяўчынкі і хлопчыкі не толькі
ўважліва слухалі бібліятэкара, але
задавалі пытанні, разважалі.
Ушанавалі памяць загінуўшых воінаў хвілінай маўчання. Вучні чыталі
вершы, расказвалі пра ветэранаў, якім давялося быць сведкамі страшных падзей.
Гадзіна гісторыі
“А заўтра была вайна” прайшла ў філіяле “Больцішская ІСБ”. Гаварылі пра
памяць, пра вайну і Вялікую Перамогу, пра тое, якой нялёгкай цаной яна была дасягнута і пра людзей,
якія сваімі гераічнымі подзвігамі набліжалі гэты дзень.
Цікава прайшоў урок памяці “Па слядах вялікай мужнасці” у філіялах “Жырмунская ІСБ” і
“Гіркаўская СБ”, падчас якіх дзеці чыталі вершы паэтаў вайны.
Падарожжа ў гісторыю “Паклонімся вялікім тым гадам” здзейснілі чытачы філіяла “Канвелішская
СБ”. Удзельнікі мерапрыемства з цікавасцю праслухалі аповяд аб мужнасці героеў Брэсцкай крэпасці,
здзейснілі віртуальную экскурсію ў мемарыяльны комплекс “Хатынь” і на Курган Славы, прынялі ўдзел
у віктарыне “Абеліскі памяці”. Лепшаму засваенню інфармацыі садзейнічалі фотаздымкі, буклеты,
вершы аб Вялікай Айчыннай вайне. Да мерапрыемства была падрыхтавана выстава-напамін “Ад пачатку
вайны да парада Перамогі” і праведзены агляд.Вечар памяці “Іх подзвіг, жывы і вечны” прайшоў у

філіяле “Забалацкая ІСБ”. Дзеці здзейснілі экскурс у гераічнае мінулае нашай Радзімы. Асобая ўвага
была нададзена абмеркаванню кнігі “Ніколі не забудзем”, якая змяшчае ўспаміны беларускіх дзяцей,
сведкаў вайны.
Дзень патрыятызму “Навошта ты, вайна, у хлапчукоў іх дзяцінства выкрала” прайшоў ў філіяле
“Нацкая СБ”. У гэты дзень дзеці чыталі вершы, паказвалі інсцэніроўку п’есы “Гаўрошы Брэсцкай
крэпасці”. Таксама для іх падрыхтавалі кніжную выставу і агляд літаратуры “Прайшла праз дзяцінства
вайна”. Была прапанавана электронная прэзетацыя “Піянеры-героі”.
Таксама ў бібліятэках цікава прайшлі гадзіна-ўспамін “Іх імёны ў нашых сэрцах” (ф-л “Тракельская
СБ”), вусны часопіс “Старонкі памяці” (ф-л “Місявіцкая СБ”), урок памяці “Па слядах вялікай мужнасці”
(ф-л “Доцішская СБ”), акцыя “Ніколі не забудзем” (ф-л “Воранаўская ДБ”), вечар-прызнанне “Пока
сердца стучат, помните” (ф-л “Перагнцаўская СБ”).
22 чэрвеня прайшлі мерапрыемствы прымеркаваныя пачатку Вялікай Айчыннай вайны.
У дзень памяці і смутку бібліятэкары прапанавалі наступныя мерапрыемствы:
-

гадзіна гісторыі “Гэта страшнае слова - ВАЙНА” і прагляд кінафільма “Мальчик в полосатой
пижаме” (ф-л “Канвелішская СБ”);
агляд літаратуры “Гэта страшнае слова – ВАЙНА” (ф-л “Беняконская СБ-МЭ”);
дзень інфармацыі “Многое забудется, такое – никогда” (ф-л “Радунская ГПБ”);
дзень інфармацыі “Нам не помнить об этом нельзя” (ф-л “Воранаўская ДБ”);
гадзіна памяці “Давайте, люди, никогда об этом не забудем” (ф-л “Доцішская”);
ўрок мужнасці “Заўтра была вайна”(ф-л “Забалацкая ІСБ”).

ДА ДНЯ ДЗЯРЖАЎНАГА ГЕРБА і ДЗЯРЖАЎНАГА СЦЯГА РЭСПУБЛІКІ
БЕЛАРУСЬ
Тэматыка мерапрыемстваў дазваляла наглядна пазнаёміцца з гісторыяй дзяржаўных сімвалаў, якія
сыходзяць каранямі ў глыбокае мінулае і ў займальнай форме праверыць свае веды.
Інфармацыйныя гадзіны “Ведай і шануй сваю сімволіку”, “Сімволіка Беларусі” “Наш герб і сцяг гэта сімвалы свабоды” правялі філіялы “Радунская ГПБ”, “Воранаўская ДБ”, “Пагародзенская СБ”. Мэта
мерапрыемстваў – выхаванне пачуцця грамадзянскасці і патрыятызму ў дзяцей сярэдняга школьнага
ўзросту, папулярызацыя дзяржаўнай сімволікі Беларусі. Бібліятэкары расказалі аб гісторыі стварэння
сцяга, герба і гімна, разбіралі значэнне знакаў, якія выкарыстоўваюцца ў дзяржваўнай сімволіцы
Беларусі. Асобую ўвагу ўдзялілі Дзяржаўнаму сцягу: дзеці ўспаміналі, што яны ведаюць аб гісторыі
ўзнікнення сцяга, аб яго змяненнях на працягшу вякоў.
Гадзіны гонару, гадзіны патрыятызму, пазнавальная гадзіна “Наш герб і наш сцяг – гэта сімвалы
свабоды”, “Ганарымся дзяржаўнымі сімваламі”, “Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь”, “Падарожжа ў
краіну сімвалаў” арганізавалі філіялы “Беняконская СБ-МЭ”, “Місявіцкая СБ”, “Тракельская СБ” ,
“Пераганцаўская СБ”, “Жырмунская ІСБ”, “Гіркаўская СБ”, “Беняконская СБ-МЭ”. Бібліятэкары
расказалі пра сімвалы, што гэта такое і якое значэнне яны маюць для чалавека і цэлага народа. Былі
прыведзены шматлікія цікавыя факты з гісторыі, звязанныя з сімволікай, пры правядзенні
мераарыемстваў выкарыстоўваліся слайдавыя прэзентацыі.
Урок патрыятызму “Сімвалы роднай краіны” адбыўся ў філіяле “Больцініцкая СБ”.
З ЛЮБОЎЮ ДА РОДНАГА КРАЮ
У другім квартале многа мерапрыемстваў краязнаўчай тэматыкі былі праведзены ў рамках
папулярызацыі культурнай спадчыны рэгіёна “Знакамітыя землякі”.
Гадзіна цікавых паведамленняў “Пётр Бітэль – паэт з Радуншчыны” (да 105-годдзя з дня
нараджэння) прайшла ў філіяле “Радунская ГПБ”.
Філіял “Тракельская сельская бібліятэка” правёў літаратуную гадзіну
“Наш край на таленты багаты”. У час мерапрыемства дзеці знаёміліся з
біяграфіяй, жыццём і творчасцю знакамітых людзей нашага раёну, чыталі
вершы абмяркоўвалі іх лёсы. У рамках нядзелі “Знакамітыя землякі”.
У філіяле “Радунская ГПБ” прайшоў вечар-сустрэча з мясцовым
паэтам У.В.Рулем. На сустрэчу былі запрошаныя вучні з аздараўленчага

лагера ДУА “Радунская сярэдняя школа”. У.Руль паведаў пра сваю творчасць, чытаў творы, а таксама
расказаў пра знакамітых землякоў: Х.Хаіма, В.Шукевіча, Т.Нарбута, Л.Нарбута. У канцы сустрэчы
У.Руль падарыў свае кнігі.
Філіял “Воранаўская дзіцячая бібліятэка” наведалі вучні школьнага лагера дзённага прыбывання.
Бібліятэкары разам з дзецьмі наладзілі экскурсію да раённай Дошкі гонару. Дзеці завочна пазнаёміліся з
сучаснымі знакамітымі людзьмі нашага раёна, якія сваёй самаадданай працай дасягнулі высокіх
паказчыкаў у сваёй працы і праславілі наш раён.
Філіял “Бастунская ІСБ” правёў інфарміну “Знакамітыя землякі – гонар нашай Воранаўшчыны” з
вучнямі
школьнага аздараўленчага лагера
ДУА “Бастунскія яслі-сад-базавая школа”. Падчас
мерапрыемства дзеці пазнаёміліся з творчасцю мясцовых літаратараў: В. Емяльянава, У. Руля, Л.
Алданавай.
Краязнаўчае падарожжа “Ёсць на зямлі куток, адкуль ступіў я першы крок” здзейснілі чытачы
філіяла“Тракельская СБ”. Гістарычнымі сцежкамі “Гонар нашай зямлі” прайшліся дзеці з летняга лагера
“Казка” у філіяле “Нацкая СБ”. Нацкая зямля багата на гістарычныя мясціны, падзеі і знакамітых
людзей. У канцы падарожжа праглядзелі відэафільм “Нача: крокі гісторыі” які знаёміў дзяцей ад
гісторыі ўзнікнення вёскі да сённяшняга дня.
У філіяле “Паляцкішская ІСБ” прайшоў гістарычны ўрок для
дзяцей пачатковых класаў. Бібліятэкар паведаў дзецям шмат цікавых
гісторый і паказаў шмат цікавых рэчаў з далёкага СССР, аб якіх яны ніколі
не чулі – сярод іх партыйны білет, фотаздымкі, старая керасінавая лямпа і
інш рэчы. Гэты ўрок даў магчымась усім на некаторы час вярнуцца назад
ў мінулае.
Гадзіна краязнаўства “Любі свой край, паважай сваю гісторыю”
адбылася філіяле “Больцішская ІСБ”.
Краязнаўчае падарожжа “Жыву ў Беларусі і тым ганаруся” філіял
“Місявіцкая СБ”. Падчас яго аповед ішоў пра многіх знакамітых людзей Воранаўскага краю. Але
найбольш, вядома, гаварылася пра творчых самародкаў Воранаўскай зямлі, якія праславілі яе сваім
талентам.
У філіяле “Беняконская СБ-МЭ” былі
праведзены экскурсія
“Прадметы штодзённага побыту мінулых стагоддзяў” для дзяцей
пачатковых класаў ДУА “УПК Пераганцаўская яслі-сад базавая школа”
і агляд літаратуры ля кніжнай выставы “Знакамітыя дзеячы культуры
Воранаўскага раёна”.
БІБЛІЯТЭКА – ДЗЕЦЯМ
У рабоце з дзіцячым чытачом варта адзначыць цікавую работу
філіяла “Радунская гарпасялковая бібліятэка”. На працягу ўсяго года яны вельмі актыўна
супрацоўнічаюць з Дашкольным цэнтрам развіцця дзіцяці. Вельмі цікава з элементамі тэатралізацыі
была арганізавана экскурсія для дзяцей малодшай групы ДЦРДз “Знаёмства з бібліятэкай”. Гэта было
першае знаёмства з бібліятэкай, кнігамі і кніжнымі героямі. Праводзіліся розныя гульні, конкурсы і
віктарыны.
Для прываблівання чытачоў супрацоўнікі бібліятэкі правялі цікавую акцыю “Кніжны чамаданчык”,
заняткі “Дзень беларускай мовы”, на якіх дзеці прынялі ўдзел у інсцэніроўцы беларускай казкі “Ліса,
заяц і пчолы”, разгадвалі загадкі, праслухалі казку і пазнаёміліся з кніжкамі беларускіх дзіцячых
пісьменнікаў.
У маі в філіяле “Радунская ГПБ” стартаваў новы праект пад
назвай “Сторисек” - у перакладзе з ангельскага азначае “мяшок
гісторый”. Што ж гэта за “мяшок гісторый”, што ў мяшку? У
сярэдзіне знаходзіцца добрая мастацкая ілюстраваная дзіцячая кніга
з дадатковымі матэрыяламі. Дапаўняюць мастацкую кнігу мяккія
цацкі, рэквізіты, навукова-папулярная кніга па тэме, аўдыёкасета ці
кампакт-дыск, шпаргалкі для бацькоў.
Дзецям спадабалася і запомнілася пазнавальная гульня
“Разумнікі і разумніцы”, якая таксама прайшла ў філіяле

“Радунская ГПБ”. У мерапрыемстве прынялі ўдзел вучні 3-4 класау школьнага аздарауленчага лагера
“Вясёлка”. Дзеці адказвалі на пытанні з галіны літаратуры, права і прыродазнаўчых навук.
У філіяле “Пагародзенская сельская бібліятэка” прайшоў творчы мікс “Свята аранжавага
дзяцінства”. Гэты дзень быў напоўнены рознымі конкурсамі, пацешнымі жартамі і забавамі. За правільны
адказ удзельніка ўзнагароджвалі цукеркай, а калі адказ быў не дакладным - частавалі лімонам.
Бібліятэкар прапанавала чытачам пагуляць у хованкі з кнігамі. Трэба было з завязанымі вачамі выбраць
кнігу і ўзяць яе пачытаць, кнігі прапанаваліся ў аранжавых вокладках. На працягу дня гучалі
“арнажавыя” песні. Усіх зацікавіў “Слоік жартаў”: удзельнікі выбіралі сабе жарт і з радасцю прачытвалі
яго ўслых.
Жарт-шоў 2017 ці “Бібліябум” так называўся дзень смеху праведзены філіялам “Забалацкая ІСБ”. Усім
прысутным была прапанавана забаўляльная праграма “Усмешка і смех - гэта для ўсіх”. Праводзіліся
конкурсы “Аўтааматараў”, “Мадэльеры”, “Пантаміма”, “Рэклама на спіне”, “Юмар у літаратуры”,
“Самый уважлівы”. А таксама чытанне гумарыстычных вершаў і выкананне песен.
У філіяле “Больцішская ІСБ” прайшоў тэатралізаваны конкурс “Галасы літаратурных герояў”.
Удзельнікі з-за шырмы гаварылі фразамі і галасамі літаратурных герояў, а прысутным трэба было
адгадаць, каму належыць голас і словы з-за шырмы. Цікавай і вясёлай атрымалася і гульнёвая праграма
“Лета запрашае”.
У філіяле “Нацкая СБ” прайшла конкурсная праграма “З героямі казкі будзе цікавей” для дзяцей
з школьнага
лагера “Казка”. На гэтым мерапрыемстве была
арганізавана выстава кніг “Па чароўных дарогах казак”. Дзеці здзейснілі
вандроўку на дыване-самалёце, пазнавалі герояў казак ў розных
конкурсах, вучыліся хутка адказваць на пытанні бліц-турніру. Вельмі
спадабаліся гульня “Фіксікі” і конкурс “Чароўны куфэрак”, у якім
дзеці даставалі з куфэрка чароўныя прадметы (люстэрка, градуснік,
залаты ключык, пунсовенькая кветачка, яблык і інш). і называлі назву
казкі.
Філіял “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка” з дзецьмі
аздараўленчага лагера арганізаваў круіз-гульню “Летнія забавы”. Дзеці
прымалі ўдзел у конкурсах і гульнях, адказвалі на пытанні віктарыны, знаёміліся з навінкамі літаратуры.
Таксама філіял “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка” запрасіў
выхаванцаў дзіцячага сада на літаратурныя чытанні “Кніжны пікнік”.
Знаёміліся з найбольш цікавымі кнігамі і перыядычнымі выданнямі.
Была праведзена гульня-спаборніцтва “Запрашаем ў казку”. Дзеці з
вялікім задавальненнем удзельнічалі ў цікавых конкурсах, розных
гульнях, віктарынах. Пераможцы былі ўзнагароджаны сувенірамі.
У філіял “Канвелішская сельская бібліятэка” былі запрошаны дзеці на
гульню-квэст “Падарожжа з казкай ў руках”. Каманда з 10 удзельнікаў
павінна была выканаць розныя заданні, за выканнанне якіх атрымлівала
фрагменты ключавога выразу. Рабятам давялося ўспомніць казкі А.С. Пушкіна і галоўных герояў гэтых
казак. З дапамогай капітана, настаўніцы Адамчык Н.І., каманда бліскуча справілася з мудрагелістымі
рэбусамі і загадкамі.
У філіяле “Тракельская сельская бібліятэка” прайшла забаўляльная праграма “Радасць лета
падарыла”. Дзеці ўдзельнічалі ў віктарынах, гульнях, адгадвалі загадкі дзяліліся сваімі планамі на лета.
Для дзяцей дзіцячага садка ў філіяле “Доцішская СБ” прайшоў экскурс у краіну яе вялікасці Кнігі.
Маленькія чытачы з вялікім задавальненнем здзейснілі падарожжа ў кніжнае царства. У госці да іх
наведалася прыгажуння “Кніга”, якая правяла мноства розных конкурсаў і віктарын. У канцы
мерапрыемства дзеці атрымалі салодкія прызы.
МІЖНАРОДНЫ ДЗЕНЬ АБАРОНЫ ДЗЯЦЕЙ
У першы дзень лета мы традыцыйна адзначаем гэта добрае і цудоўнае свята. Нашы дзеці радуюць
нас поспехамі ў вучобе, спорце, мастацкай творчасці. Мы хочам бачыць іх здаровымі і шчаслівымі. У
нашых сілах зрабіць так, каб кожнае дзіця адчувала любоў і клопат дарослых.

Філіял “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка” правяла забаўляльную гульню “Дзяцінства
сонечны край.” У госці да дзяцей завітаў клоун Цяпа. Дзеці прымалі ўдзел у гульнях, конкурсах,
віктарынах.
У філіяле “Пагародзенская СБ” адбылося Летняе сонца – на кніжнай старонцы”. Падчас
мерапрыемства дзеці адгадвалі загадкі пра лета, складвалі казачныя пазлы на хуткасць, адказвалі на
пытанні віктарыны “Лясныя жыхары”, удзельнічалі ў “Казачным марафоне”, з дапамогай мімікі стваралі
вобразы літаратурных герояў або жывёл.
Завершылася праграма знаёмствам з кнігамі з выставы-запрашэння “Нет на свете чуда удивительнее
книги”.
У філіяле “Радунская ГПБ” адбылося літаратурна-спартыўнае свята
“Вясёлая ПЛАНЕТА дзяцінства”. На свята былі запрошаны выхаванцы
сярэдняй і старэйшай групы Радунскага ЦРДз.
Мерапрыемства
праходзіла ў форме вясёлай гульні “Піраты на востраве скарбаў”.
Дзеці, разгадваючы загадкі, удзельнічаючы ў конкурсах, спартыўных
эстафетах, дайшлі да фіналу і знайшлі пірацкі куфар са скарбамі.
У філіяле “Жырмунская ІСБ” дзеці прынялі ўдзел у вясёлым свяце
“Детям – радость, детям – солнце, детям – мир и красота”. Філіял
“Больцінікская СБ” арганізаваў конкурс малюнкаў “У кожным
малюнку сонца”. Гульнёвая праграма “Планета дзяцінства” прайшла ў філіяле “Доцішская СБ”
Філіял “Воранаўская ДБ” прыняў удзел у раённым свяце дзяцінства. Для іх былі арганізаваны
розныя спартыўныя спаборніцтвы, конкурсы з падаркамі і сюрпрызамі.
У філіяле “Місявіцкая СБ” свята дзяцінства прайшло пад назвай
“Падары каханне дзецям”. На свята былі запрошаны дзеці са
шматдзетных, няпоўных, прыёмных сем'яў. Дзеці павесяліліся на
славу. Былі праведзены конкурсы “Адгадай мелодыю”, дзе дзеці па
першым куплеце адгадвалі песні з каханых мультфільмаў, разгадвалі
загадкі пра казачных герояў, гулялі ў “баскетбол”, з закрытымі вачамі
“збіралі грыбы”.
У філіяле “Забалацкая ІСБ” было арганізавана дэтэктыўнае агенства
“Віні-Пух шукае сяброў”. Дзеці атрымлівалі заданне і выканаўшы яго,
знаходзілі новае. Усе заданні былі зроблены па матывах кнігі А. Мілна “Віні-Пух і ўсе-ўсе”. Для
аматараў казак было праведзена гульнёвае асарці “7 чароўных пялёсткаў”. Каманды ўдзельнікаў
адгадвалі рэбусы, на “дошцы аб’яў” шукалі казачных персанажаў, чыталі рэп па матывах твораў А.
Барто.
ПРА ЗДАРОВЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ
Урок здароўя “Мода на здароўе” прайшоў у філіяле “Радунская ГПБ”. Загадчык філіялам Русялевіч
Л.М. распавяла навучэнцам, што ж такое здароўе і чаму ў прывітанні людзей закладзена пажаданне адзін
аднаму здароўя. Дзеці пазналі, што для здароўя неабходна быць фізічна актыўнымі, больш знаходзіцца на
свежым паветры, правільна сілкавацца, выконваць рэжым дня, а гэтак жа высвятлілі, чым карысная
ранішняя гімнастыка, гартаванне і як фізічная культура дапамагае чалавеку ўдасканальвацца і ўмацоўвае
здароўе. Дзеці адгадвалі загадкі, удзельнічалі ў конкурсах і гульнях, успаміналі асноўныя правілы
асабістай гігіены, называлі шкодныя звычкі. На працягу дня наведвальнікам бібліятэкі ўручалі напамінкі
і флаеры па здаровым ладзе жыцця. Прыцягвала ўвагу і кніжная выстава “Здароўе і шчасце сваімі
рукамі”.
Мерапрыемства, прысвечанае Сусветнаму дню здароўя, прайшло ў філіяле “Больцішская ІСБ”
дзень здаровых ініцыятыў “Здаровым будзеш - усё здабудзеш” Разам з актыўнымі чытачамі на вуліцы
раздавалі аднавяскоўцам інфармацыйныя лістоўкі пра здаровы лад жыцця.
Наведвальнікі філіяла “Канвелішская СБ” прынялі ўдзел у гульні-віктарыне “Новае пакаленне –
выбірае здароўе”. Дзеці назызвалі карысныя звычкі, якія захоўваюць здароўе, а таксама звычкі, якія
шкодзяць здароўю чалавека. Кожны чытач змог пакінуць на вялікім плакаце свой слоган пра здароўе.

На гутарку-разважанне “Дрэнным звычкам, кніжны заслон” запрасіў філіял “Пагародзенская СБ”.
Увагу наведвальнікаў прыцягвала з густам аформленная тэматычная выстава “Калі жадаеш быць
здаровым”.
У філіяле “Доцішская СБ” падчас пазнавальна-гульнёвой праграмы “Не хварэйце ніколі” дзеці з
цікавасцю ўдзельнічалі ў гутарцы на тэму “Камп’ютарная залежнасць: бяда пачынаецца з гульні”,
дружна разгадвалі тэматычную крыжаванку, адказвалі на пытанні віктарыны пра здаровы лад жыцця,
пазналі шмат пра лекавыя ўласцівасці раслін.
У філіяле “Воранаўская ДБ” была праведзена гульня-вандраванне “У пошуках краіны здароўя”.
Мерапрыемства пачыналася з размінкі на вуліцы. Затым прайшла гульня-віктарына і прадэманстраваны
м/фільм “Доктар стаматолаг”.
Таксама ў бібліятэках прайшлі:
- тэматычная гадзіна “Вредные привычки и спорт-несовместимы” (ф-л “Гіркаўская СБ”);
- інфармацыйная гадзіна “Здароўе і шчасце сваімі рукамі”(ф-л “тракельская СБ”);
- Урок здароўя “Здароўе - жыцця ключы” (ф-л “Больцініцкая СБ”);
- інфармацыйная гадзіна “Книжки нужные читаем и здоровье поправляем” (ф-л “Паляцкішская
ІСБ”);
- конкурс загадак і скарагаворак “Падарожжа ў краіну вітамінаў” (ф-л “Бастунская ІСБ”).
Дзеці з летняга аздараўленчага лагера “Казка” наведалі філіял
“Нацкая сельская бібліятэка” і прынялі ўдзел у тэматычнай гадзіне
“Шкодныя звычкі і спорт –несумяшчальныя”. Дзеці вельмі актыўна
абмяркоўвалі дадзеную тэму гаварылі пра шкоду, якую прыносіць
нездаровае сілкаванне, у прыватнасці: ужыванні чыпсаў, газаваных
напояў, кандытарскіх вырабаў.

Сусветны дзень памяці ахвяр ад СНІДу.
Значная работа была накіравана на павышэнне ўзроўня інфармаванасці насельніцтва па праблеме
ВІЧ/СНІД. У гэтай рабоце бібліятэкі выкарыстоўвалі разнастайныя формы работы.
Так, адкрытым праглядам літаратуры “СНІД - не віна, а бяда” пачалася гадзіна інфармацыі ў філіяле
“Канвелішская СБ”. Юным чытачам бібліятэкі было расказана пра лёсы знакамітых людзей свету, якія
памерлі ад гэтай хваробы. Зацікавіла дзяцей інфармацыйнае паведамленне “Гісторыя кахання са
стандартным вынікам”. У канцы мерапрыемства чытачы прынялі ўдзел у віктарыне “Дыягназ – СНІД”.
Прайшлі даверлівыя гутаркі: “ВІЧ-інфекцыя: шляхі перадачы, прафілактыка” (ф-л “Тракельская
СБ”), “Што такое СНІД” (ф-л “Паляцкішская ІСБ”), “СНІД і яго прафілактыка” (ф-л “Бастунская ІСБ”),
“СНІД нікому не прабачае” (ф-л “Доцішская СБ”), “СНІД - страхоўкі няма” (ф-л “Нацкая СБ”).
Да Сусветнага Дня адмовы ад курэння.
Інфармацыйныя гадзіны “Дым, уносящий здоровье” прайшлі ў філіялах “Жырмунская ІСБ” і
“Пераганцаўская СБ”. Дзеці слухалі пра шкоду нікаціна, пра захворванні, якія выклікае курэнне.
Калейдаскоп цікавых фактаў “Сцвярджае мудрых кніжак рад: курэнне – смерць, а тытунь - яд”
прапанаваў філіял “Місявіцкая СБ”. Увазе чытачоў была аформлена кніжная выстава з такой жа назвай.
Была прадстаўлена як галіновая, так і мастацкая літаратура.
“Нават не спрабуй!” - так называлася школа асцярожнасці ў філіяле “Паляцкішская ІСБ”. На
мерапрыемстве было многа сказана пра шкоду курэння. Пра гэта павінны ведаць нават малодшыя
школьнікі. Але ставяцца дзеці да гэтых ведаў галоўным чынам лёгкадумна, шмат у чымсці капіруючы
сталых. У дыялогу ўдзельнічалі: настаўнікі, фельчар ФАПа, бібліятэкар. Госці расказывалі пра шкоду
курэння ў даступнай і вельмі цікавай форме, праз жыццёвыя сітуацыі. Дзеці адказвалі на пытанні, і самыя
іх задавалі.
“Свет без тытунёвага дыму” - мерапрыемства, якое адбылося ў філіяле “Радунская ГПБ”.
Наведвальнікамі сустрэчы былі выхаванцы Радунскай школы-інтэрната. Гутарка ішла пра шкоду
курэння, пра здаровы лад жыцця, пра фарміраванне і развіццё альтэрнатыўных звычак (захапленне
спортам, мастацтвам, творчасцю). Разам з дзецьмі разабралі сітуацыі з жыцця. Таксама быў
прадстаўлены матэрыялы з перыядычнага друку і прапанаваны агляд кніг пра шкоду курэння.

Таксама ў бібліятэках прайшлі :
-

гадзіна здароўя “Бросай курить- будет легче жить” (ф-л “Беняконская Сб-МЭ”);
урок-гутарка “Курить не модно, дыши свободно” (ф-л “Канвелішская СБ”);
гутарка для моладзі “Хочаш жыць – кідай курыць!” і конкурс малюнкаў “Мы супраць курэння!”
(ф-л “Жырмунская ІСБ”);
гутарка-разважанне “Дрэнным звычкам, кніжны заслон” і выстава-параду “Стыль моладзі –
здароўе”( ф-л “Пагародзенская СБ”);
гутарка-перасцярога “Дым, які аднімае здароўе” (ф-л “Больцініцкая СБ”);
конкурс малюнкаў “Мы супраць курэння!” і гутарка “Дым адымаючы здароўя” (ф-л “Тракельская
СБ”).

ДУХОЎНА-МАРАЛЬНАЕ ВЫХАВАННЕ
Галерэя навінак “Новыя кнігі Экзархата” прайшла ў філіяле “Воранаўская дзіцячая бібліятэка”.
Супрацоўнікі бібліятэкі пазнаёмілі дзяцей з выдавецкай дзейнасцю кніжнага выдавецтва “Экзархат”,
правялі агляд літаратуры рэлігійнага зместу аб жыцці Святых, аб дабраце да бліжняга, павазе і любові да
сваёй сям’і, аб сяброўстве, аб добрых адносінах да братоў меншых…
Гістарычнае падарожжа “Праваслаўныя храмы Беларусі” (да 1025-годдзя з часу заснавання
Беларускай праваслаўнай царквы) здзейснілі чытачы філіяла “Пагародзенская СБ”. Пазнавальная гадзіна
“Стварэнне свету” прайшла ў філіяле “Доцішская СБ”. Гутарка “Аб Святым хрышчэнні” адбылася ў
філіяле “Нацкая СБ”. Бібліяграфічны агляд ля кніжнай выставы “З праваслаўнай кнігай – у духоўны свет”
правяла Воранаўская РБ.
Гадзiны духоўнай асветы “Свет слова льецца сотні год”, “Праваслаўнае слова”, “Беларусь
праваслаўная”, “Православие и
другие религии” прайшлі ў філіялах “Тракельская СБ”, “Больцішская ІСБ”, “Пераганцаўская СБ”. На
мерапрыемствах размова ішла аб праваслаўных каштоўнасцях, аб розных канфесiях, якiя дзейнiчаюць у
Беларусі.
ПРАВАВОЕ ВЫХАВАННЕ
Гадзіну права “Твае правы і абавязкі” прапанаваў філіял “Больцініцкая СБ”. Прававы дайджэст
“Маленькія чалавечкам – вялікія правы” адбыўся ў філіяле “Радунская ГПБ”. Гутарка-развага “Цяжкія
лёсы падлеткаў – хто вінаваты?” адбылася ў філіяле “Воранаўская ДБ”. Гульня-занятак “Азбука правоў
дзіцяці” прайшла ў філіяле “Пераганцаўская СБ”. Бібліятэкар філіяла “Доцішская СБ” правяла прававы
ўрок для падлеткаў “Узрост трывог і памылак”. Дзеці вучыліся аналізаваць учынкі з пунку гледжання
правамернасці, актыўна выказвалі свае думкі і прымалі ўдзел у дыскусіі.
Урок права “Краіна без ведаў — краіна без будучыні” прайшоў у філіяле “Жырмунская ІСБ”.
Запомнілася рабятам прававая гутарка “Мы жывём пад аховай закона”, якая адбылася ў філіяле
“Забалацкая ІСБ”. Вучні 8-9 класаў пазнаёміліся з календаром прававых дат, з гісторыяй стварэння
закона “Аб правах дзіцяці”, а таксама абмяркоўвалі розныя выпадкі з жыцця.
СЯМ’Я – РАДУГА ШЧАСЦЯ
(15 мая – Міжнародны дзень сям’і)
15 мая ў філіяле “Воранаўская дзіцячая бібліятэка” прайшоў конкурс малюнкаў “Шчаслівыя
разам” прысвечаны Міжнароднаму дню сям’і. Вучні 1 класа групы падоўжанага дня малявалі свае
сем’і: мамаў, татаў і сябе. Затым мерапрыемства прадоўжылі на вуліцы, дзе спявалі, танцавалі,
гулялі ў забаўляльныя гульні.
У конкурснай праграме “Мы сем’і масцеравітыя” (ф-л “Гіркаўская СБ”) прынялі ўдзел 4 сям’і.
Дзякуючы добрай падрыхтоўцы было цікава, весела ўсім – і ўдзельнікам і гледачам.
Цікава і змястоўна правёў філіял “ Радунская ГПБ” гадзіну размовы “Пра сям’ю, дом і шчасце ў ім” з
вучнямі 3-4 класаў. Мерапрыемства складалася з двух частак: з пачатку бібліятэкары расказала дзецям аб
значэнні сям’і ў грамадстве, аб сямейных узаемаадносінах, затым мерапрыемства набыло больш актыўны
характар і праходзіла ў выглядзе конкурсаў: “Сямейны альбом”(дзеці рабілі славесны партрэт членаў
сваёй сям’і), “Мая сям’я”(расказвалі аб традыцыях і звычках кожнай сям’і), “Наша фамілія”(аб
паходжаннях фамілій), “Мой дом”. У апошнім конкурсе прымалі ўдзел толькі хлопчыкі. Народная
мудрасць гаворыць кожны паважаючы сябе мужчына павінен пасадзіць дрэва, пабудаваць дом,

выгадаваць сына. Хлопчыкі выконвалі заданне: “пабудаваць дом і засяліць яго жыхарамі” – неабходна
было надуць шарык – “дом” і на ім намаляваць чалавечкаў і жывёл – “жыхароў”.
Круглы стол “Мир в семье всего дороже” арганізаваў філіял “Пераганцаўская СБ”, а
філіял
“Беняконская СБ-МЭ” свята сям’і “Усё пачынаецца з сям’…”, літаратурная гадзіна “Чытаем усёй сям’ёй”
прайшла ў філіяле “Больцішская ІСБ”,
вечарына “Сям’я – галоўнае, што мы ствараем у жыцці”
адбылася ў філіяле “Пагародзенская СБ”.
У ЗГОДЗЕ З ПРЫРОДАЙ
Юныя чытачы філіяла “Канвелішская СБ” былі запрошаны ў на Дзень экалагічных ведаў “Планета
загадак”. Разам з бібліятэкарам школьнікі разабралі паняцце “экалогія”, чым небяспечна парушэнне
экалагічнага баланса ў прыродзе і роля ў гэтым чалавека. Затым адбылася экскурсія ў парк, дзе ўсе разам
назіралі за прыкметамі вясны, адказалі на пытанні экалагічнай віктарыны, зрабілі шмат прыгожых
фотаздымкаў.
Экалагічна-пазнавальная гадзіна “Жывёлы – героі кніг” і экскурсія ў лес “Хто вакол жыве, што
вакол расце” адбыліся ў філіяле “Тракельская СБ”. Удзельнікі мерапрыемства праглядзелі відэаролік з
гукамі жывёл і жывой прыроды, склалі экалагічныя правілы, якія кожны павінен выконваць, каб
прырода не пакутавала ад чалавечага варварства. Да мерапрыемства ў бібліятэцы ладзілася кніжная
выстава.
У рамках летніх чытанняў бібліятэкар філіяла “Пагародзенская СБ” для дзяцей з летняга школьнага
лагера правяла экалагічную вандроўку “Пра лясныя цуды і зялёныя лясы”. Дзеці адправіліся ў лес, дзе
яны падзяліліся на дзве каманды і спаборнічалі ў конкурсах, паказваючы свае веды казак і кемлівасць,
пазнаёміліся з ляснымі раслінамі, даведаліся шмат цікавага пра лясных жыхароў. Адказваючы на пытанні
бібліятэкара, дзеці праявілі ўзаемадапамогу і пачуццё гумару. Кожная каманда імкнулася набраць як мага
больш балаў і стаць пераможцам. Бібліятэкар ацаніла поспехі і старанні ўдзельнікаў, узнагародзіўшы
дзяцей салодкімі прызамі.
Па традыцыі быў адзначаны Міжнародны дзень птушак.
У філіяле “Бастунская ІСБ” з вучнямі сярэдняга і малодшага школьнага ўзросту прайшло
мерапрыемства да Міжнароднага дня птушак “Птушыны калейдаскоп”. Падчас мерапрыемства дзеці
прымалі ўдзел у віктарынах, гульнях, конкурсе загадак.
Экалагічна-пазнавальная гульня “Крылатыя суседзі” прайшла ў філіяле “Пагародзенская СБ. Дзеці
прынялі ўдзел у міні-віктарыне пра птушак “Хвастатая віктарына”, конкурсе загадак “Птушыныя
загадкі”, адказвалі на пытанні бліц-турніра “Пазнай, што гэта за птушка”, а таксама гулялі ў гульню
“Птушкі”.
У філіяле “Канвелішская СБ” адбылася літаратурна–пазнавальная гадзіна “Суседзі па планеце:
птушкі”. Дзеці пазнаёміліся з шматстатнасцю птушак, даведаліся пра значэнне птушак у прыродзе і
жыцці чалавека. Да мерапрыемства была аформлена кніжная паліца “Эти удивительные птицы”.
Вандроўку ў парк “Дзень назірання за птушкамі” з чытачамі малодшага школьнага ўзросту правёў
філіял “Воранаўская ДБ”. У філіяле “Нацкая СБ” прайшоў экаўрок “Лебединая верность”, у філяле
“Тракельская СБ” экалагічнае свята “Вестники радости и весны”, у філіяле “Місявіцкая СБ”— віктарына
“Крылатый почтальон и пернатый чемпион”.
ДЗЕНЬ ЧАРНОБЫЛЬСКАЙ ТРАГЕДЫІ
У філіяле “Нацкая СБ” прайшоў відэаўрок “Чорнае сонца” для вучняў Нацкай СШ. Размова ішла
пра герояў, якія прымалі ўдзел у ліквідацыі пажара і загінулі, пра ўздзеянне Чарнобыльскай катастрофы
на экалогію. Чыталі вершы В.Рубанавай, В.Баяноўскага, М.Чэркашынскага, Л.Ашаніна прысвечаныя тым
трагічным дням. Дзеці пазнаёміліся з кнігамі ў якіх апісваецца Чарнобыльская трагедыя.
Літаратурная гадзіна “Звон жалобны над краем – Чарнобыль” адбылася ў філіяле “Беняконская СБМЭ” . Гадзіну памяці “Пакуль Чарнобыль у душу глядзіць” ладзілі філіялы “Жырмунская ІСБ” і
“Доцішская СБ”. З выставай-праглядам “Голас народнай бяды” і “Чорная быль – вечная боль” знаёміліся
чытачы ў філіялах “Бастунская ІСБ” і “Тракельская СБ”. Вечарына “Пакуль Чарнобыль у душу глядзіць”
прайшла ў філіяле “Радунская ГПБ”. Літаратурна-пазнавальная гадзіна “Чарнобыль – боль, які спальвае
сэрцы” адбылася ў філіяле “Больценіцкая СБ”, гутарка-перасцярога “Балючая памяць Беларусі” у філіяле
“Тракельская СБ”. Гадзіну паэзіі “Чарнобыль у беларускай паэзіі” правяла бімбліятэкар філіяла
“Больцішская ІСБ”. Экалагічны ранішнік “Званы трывогі нашай” ладзіў філіял “Гіркаўская СБ”.

ВЫБІРАЕШ ПРАФЕСІЮ – ВЫБІРАЕШ ЛЁС
Скончыўся навучальны год. У дапамогу абітурыентам бібліятэкі падрыхтавалі кніжныя выставы:
“Адукацыя, кар’ера, поспех”, “Вам, абітурыенты!”, “Рыхтуемся стаць абітурыентамі”, Мы выбіраем
прафесію” і іншыя.
Інфармацыйны дайджэст “Вясёлка прафесій – выбяры сваю” з выхаванцамі 9 класа Радунскай
школы-інтэрната правялі супрацоўнікі філіяла “Радунская ГПБ”.
У філіяле “Паляцкішская ІСБ” прайшло касцюміраванае выступленне дзяцей
3 класа для старэйшых дзяцей 7,8,9 класаў на тэму “Свет прафесій”. Дзеці не
толькі распавялі, але і паказалі прафесію повара, пажарніка, лекара,
настаўнікі, фатографа і будаўніка.
Дзень абітурыента “Паслухай усіх, падумаем разам – зрабі выбар сам!”
прайшоў ў філіяле “Беняконская СБ-МЭ”. Інфарміну “Выбіраеш прафесію –
выбіраеш лёс” правяла бібліятэкар філіяла “Пераганцаўская СБ”. Для вучняў
была аформлена кніжная выстава “Кірмаш прафесій”, якая пазнаёміла
выпускнікоў з прафесіямі, якія больш запатрабавальныя на рынку працы ў нашай вобласці. На гадзіну
прафарыентацыі “Шлях у прафесію пачынаецца ў школе” былі запрошаны вучні 9-10 класа Нацкай СШ
у філіял “Нацкая СБ”. Урок прафарыентацыі “Знайсці свой шлях: падарожжа ў свет прафесій” правяла
бібліятэкар філіяла “Канвелішская СБ” для вучняў выпускных класаў. Інфарманонс “Запрашаюць
навучальныя ўстановы” даў магчымасць чытачам раённай бібліятэкі пазнаёміцца з новаўвядзеннямі ў
правілах прыёму, новымі спецыяльнасцямі. Агляд літаратуры “З тысячы дарог я выбіраю адну”
прапанавў філіял “Пагародзенская СБ”. Філіял “Гіркаўская СБ” арганізаваў віктарыну “Пагутарым аб
прафесіях”. Таксама прайшлі: дзень інфармацыі “Все работы хороши”(ф-л “Больцішская ІСБ”), урок
прафарыентацыі “Твая будучая прафесія” (“Місявіцкая СБ”), “Куды пайсці вучыцца каб спатрэбіцца”(ф-л
“Забалацкая ІСБ”), “Выбраць справу па душы”(ф-л “Доцішская СБ”).
ДА ДНЯ ЯДНАННЯ НАРОДАЎ БЕЛАРУСІ І РАСІІ
Да гэтай даты ў бібліятэках былі аформлены кніжныя паліцы: “Дзень народнага адзінства”, “Будуем
будучае разам”, “Спрадвеку разам”, “Саюз Беларусь - Расія” (ф-лы “Беняконская СБ-МЭ”, “Радунская
ГПБ”, Воранаўская РБ); праведзены агляд перыёдыкі “Адзінства народаў Беларусі і Расіі”(ф-л
“Жырмунская ІСБ”) і гутарка “Нас аб’яднала Вялікая Русь”(ф-л “Забалацкая ІСБ”).
“Краіны сёстры”, “Дзве сястры – Беларусь і Расія”, “Мы вместе с незапамятных времён” – пад такімі
назвамі праходзілі інфармацыйныя гадзіны да гэтай даты ў філіялах “Доцішская СБ”, “Тракельская СБ”,
“Бастунская ІСБ”.
ПЕСНЯРЫ ЗЯМЛІ БЕЛАРУСКАЙ
У гэтым годзе шмат мерапрыемстваў прысвечана 135-годдзю з дня нараджэння нашых песняроў
– Янкі Купалы і Якуба Коласа.
У філіяле “Радунская ГПБ” адбыліся Купалаускія чытанні “Вам на
памяць ад Купалы”.
У філіяле “Беняконская СБ-МЭ” для дзяцей лагера “Максимум” ДУА
“Беняконская СШ” праведена літаратурная гасцёўня “І сёння з намі
Колас і Купала”.
Адкрыты прагляд літаратуры “Песняры народных дум”
прапанаваў сваім чытачам філіял “Бастунская ІСБ”.
Філіял “Пагародзенская СБ” стаў месцам правядзення літаратурнамузычнай вечарыны “Купала і Колас - пясняры Беларусі”. Пасля расказу
вядучай аб знакамітых аднадумцах, аднагодках, змагарах за вольную Беларусь адбылося знаёмства
гасцей мерапрыемства з кніжнай выставай “Волаты беларускага мастацкага слова”. Выстава складалася з
раздзелаў: “Паэт лірычна-ўзнёслы і рамантычны – Янка Купала”, “Якуб Колас – паэт, празаік, драматург,
крытык, дзіцячы пісьменнік”.
У філіяле “Тракельская СБ” была праведзена літаратурна-музычная кампазіцыя “Песняры роднай
зямлі”. Прысутныя даведаліся аб жыцёвым і творчым шляху паэтаў Беларусі, пазнаёміліся з

мультымедыйнай прэзентацыяй “Песняры Беларусі”. Мерапрыемства паказала, што моладзь добра ведае
творчасць знакамітых беларусаў.
ТАЛЕНТЫ ЛІТАРАТУРНАГА СЛОВА
Адзначаліся літаратурныя юбілеі пісьменнікаў і паэтаў. Акрамя кніжных выстаў, тэматычных паліц,
змястоўных гутарак, аглядаў, гучных чытанняў, чытачам прапаноўваліся гульнёвыя праграмы: конкурсы,
турніры, віктарыны, гульні–падарожжы, а таксама
інфармацыйна–пазнавальныя формы: літаратурныя гадзіны, дні інфармацыі, гадзіны цікавых
паведамленняў.
Да 70-годдзя з дня нараджэння Алеся Жука(1949), беларускага пісьменніка.
Агляд творчасці “На крылах таленту” прапанавалі сваім чытачам бібліятэкары філіялаў “Нацкая
СБ” і “Доцішская СБ”. У філіяле “Больцішская ІСБ” прайшло абмеркаванне кнігі “Праклятая
любоў”. Раённая бібліятэка арганізавала для наведвальнікў кніжную выставу і агляд “Каб быў
чалавек чалавекам”. Літаратурны вечар “Ад праўды побыту – да праўды быцця” адбыўся ў філіяле
“Тракельская СБ”. Віктарыну “Сумленны і мужны талент” правяла бібліятэкар філіяла “ Гіркаўская
СБ”.
Да 70-годдзя з дня нараджэння Раісы Баравіковай (1947), бібліятэкі аформілі кніжныя
выставы з аглядамі літаратуры: “Душою гавару”(ф-л “Забалацкая ІСБ”), “Шукаю сваю
Беларусь”(раённая бібліятэка), “Чароўны свет кніг Раісы Баравіковай” (ф-л “Канвелішская СБ”).
У філіяле “Больцішская ІСБ” прайшла літаратурная гадзіна
“На раздарожжы смутку і надзей”. У філіяле “Радунская
гарпасялковая бібліятэка” праведзены вусны часопіс
“Чароўны свет кніг Раісы Баравіковай”. Літаратурны вечар
“Каралева жывога слова” знаёміў чытачоў філіяла “Нацкая
СБ” з жыццёвым і творчым шляхам пісьменніцы. У
філіялах “Забалацкая ІСБ” і “Доцішская СБ” прайшлі
літаратурныя гадзіны “Каралева жывога слова”. Філіял
“Пагародзенская СБ” ладзіў літаратурную
вечарыну
“Чароўны свет кніг Раісы Баравіковай”. Літаратурнамузычную кампазіцыю “Я вечнасць падарыць табе змагла
б…” па творчасці пісьменніцы правёў філіял “Жырмунская ІСБ”.
Літаратурная гадзіна-партрэт
“Чароўны свет кніг Раісы Баравіковай” адбылася ў філіяле “Беняконская СБ-МЭ”. Вечарына
“Каралева жывога слова” прайшла ў філіяле “Тракельская СБ”. Літаратурная гадзіна “Чароўны свет
кніг Раісы Баравіковай”філіял “Пераганцаўская СБ”.
Да 85-годдзя з дня нараджэння Міхаіла Герчыка(1932-2008), у бібліятэках прайшлі:
- літаратурная гасцёўня “Усё жыццё з народам” (ф-л “Тракельская” СБ);
- дзень бібліяграфіі “Міхаілу Герчыку - 80” (ф-л “Больцініцкая СБ”).
Вечарына памяці “У памяць Пятра Бітэля”, да 105-годдзя з дня нараджэння беларускага паэта,
уражэнца г.п.Радунь прайшла ў раённай бібліятэцы. Філіял “Радунскай ГПБ” падрыхтаваў да
юбілея земляка гадзіну цікавай інфармацыі “Пётр Бітэль – паэт з Радуншчыны”.
Тэматычная паліца і агляд “Спадчына Івана Насовіча і беларускае мовазнаўства” быў
прапанаваны наведвальнікам філіяла “Радунская ГПБ” да 75-годдзя з дня нараджэння Яна
Носавіча(1942), польскага мовазнаўцы, уражэнца г.п.Радунь.
80-годдзе з дня нараджэння Роберта Раждзественскага чытачы філіяла “Гіркаўская СБ”
адзначылі вечарам-партрэтам “Анкета души – поэзия”. У выкананні старшакласнікаў гучалі вершы
паэта.
Філіял “Воранаўская дзіцячая бібліятэка” правёў парад
вершаў. Знаёмства з жыццёвым і творчым лёсам паэта,
гучнае чытанне яго вершаў прайшоў як у бібліятэцы, так і ў
гарадскім парку, на тэнісным корце, каля дзяржаўных
устаноў. Творчасць Роберта Раждзественскага прасякнута
глыбокім патрыятызмам і любоўю да Радзімы, яна
актуальна і для сучасных чытачоў, асабліва павучальная для
падрастаючага пакалення і моладзі.

Удзялялася ўвага і духоўнаму выхаванню. Дзень памяці Е.Полацкай быў адзначаны
наступнымі мерапрыемствамі: вусны часопіс “Святая заступніца Беларусі”(ф-л “Больцішская ІСБ”),
гістарычная гадзіна “Пад зоркай Еўфрасінні”(“Больцініцкая СБ”), гадзіна гісторыі “Дзень памяці
Еўфрасінні Полацкай”(ф-л “Доцішская СБ”), урок выдатнай асобы “Нябесная апякунка
Беларусі”(ф-л “Тракельская СБ”).
У філіяле “Нацкая СБ” адбылася гадзіна далучэння да творчасці “Гарачы свет таленту”.
Адпачыдзеці з летняга аздараўленчага лагеру “Казка” сустрэліся з мясцовым паэтам Уладзімірам
Рулём. Паэт чытаў свае вершы, расказаў пра творчы шляхам..
Да Дня нараджэння амерыканскай пісьменніцы Харпер Лі ў філіяле “Воранаўская дзіцячая
бібліятэка” прайшла гутарка “Прыгоды з Харпер Лі”. Вучні 4 – 7 класаў пазнаёміліся з жыццёвым і
творчым лёсам амерыканскай пісьменніцы. Прайшло абмеркаванне рамана “Убить пересмешника”.
АМАТАРСКІЯ АБ’ЯДНАННІ ЗАПРАШАЮЦЬ
Удзельнікі аматарскага аб’яднання “Непаседы”, якое працуе пры філіяле
“Воранаўская дзіцячая бібліятэка” правялі цікавую” квэст-гульню “Экалагічнае асарці”, якая
прайшла у парку. Дзеці крэйдай малявалі на асфальце раслінны і жывельны свет. Адказвалі на
пытанні віктарыны “Пазнай расліну па апісанні,” а таксама даведаліся як трэба берагчы раслінны і
жывёльны свет. Весела правялі свой вольны час на гульнёвай пляцоўцы.
Чарговае паседжанне аматарскага аб’яднання “Сучасніца”(раённая бібліятэка) было
прысвечана творчасці Роберта Раждзественскага. Літаратурна-музычная гасцёўня “Всё начинается
с любви…” знаёміла ўдзельнікаў аб’яднання паэзіяй паэта –песеніка. З душэўнай цяплынёй
жанчыны ўспоміналі вершы паэта іх маладосці.
Пасяджэнне аб’яднання “Грамадзянін” (ф-л “Жырмунская ІСБ”) прайшло ў форме прававога
дыялога “Узрост не пакінем у бядзе”.
Удзельнікі аматарскага аб’яднання “Скарбніца”(ф-л “Канвелішская СБ”) абяркоўвалі што можна
зрабіць з прыроднага матэрыяла, якія вырабы, а таксама вучылiся іх рабiць.
УДАСКАНАЛЬВАЕМ ПРАФЕСІЙНАЕ МАЙСТЭРСТВА
28 красавіка на базе філіяла “Воранаўская дзіцячая бібліятэка” адбылася школа прафесійнага
майстрства “Бібліятэка для сучаснага юнага чытача: дыяпазон новых магчымасцей і ідэй”. Было
падрыхтавана паказальнае літаратурна-мастацкая гадзіна “Янка Купала – беларускай песні ўладар”.

